
 
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

 
 
 

 

Verksamhetsåret 
2014 

     

Projekt Kindergarten. I dag står huset på plats, nästan färdigt. 
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Verksamhetsåret 2014, en resumé 
 
Under verksamhetsåret 2014 har vi lyckats med vår målsättning när det gäller Kindergartenprojektet 
som startades under hösten 2013 och som vi i år, med er allas hjälp har stöttat med 70.000:- SEK av de 
insamlade medel som stått till förfogande i detta unika projekt. 
Fair Trade står fortfarande i sin linda och det är för vår del svårt att veta hur vi ska gå vidare med dock 
finns intresse i Usangi och Eskilstuna kommun är mycket intresserad av en fortsättning och planer 
finns på en fortsättning där vi har möjlighet att vara en samtalspartner.  
Mycket lyckat var att vi under höstens resa har återknutet kontakten med den lokala Usangistyrelsen.  
 
 

     Styrelsernas sammansättning: 
 
 Styrelsen i Sverige                      Styrelsen i Usangi   
 

   
                   

 
 
Usangistyrelsen har vi numer fått en bra kontakt med mycket tack vare Mr. Nelson Kangero och vår 
kassör Gerd Zeller som vid höstens besök diskuterade igenom behovet av en fungerande lokal styrelse 
och vi har aktuella namn som tror på fortsatt nära samarbete mellan våra bägge styrelser. 
En styrelse finns även för Kindergartenprojektet där representanterna representerar hela regionen 
(Mwanga distrikt)  
Fadderverksamheten är det Mma Neatness som är huvudansvarig på plats i Usangi, men hon ingår inte 
i den lokala styrelsen efter eget önskemål, men däremot i ”Kindergartenstyrelsen”. 
 

Mötesverksamhet 
Styrelsen har i år haft tio protokollförda möten. Arbetsgrupperna har träffats vid behov under året och 
har rapporterat dessa sammankomster på våra ordinarie styrelsemöten. 

Ordförande Vakant 
Kassör  Gerd Zeller 
Vice ordf.  Gudrun Carlström 
Sekreterare Sven Svensson 
Ledamöter Edit Jordman 

Laila Jordman        
     Maria Karlsson 

Suppleanter Oswald Gustavsson 
 Ulf Rickard Jansson 
 Monia Johansson 
 Siv Wahlgren-Lindberg 

       Camilla Di Battista 
       Angelina Pavanelli 
       Ulla Lindberg 

Revisorer         Jimmy Jansson      
 Siw Jansson 
Revisorersättare     Marianne Jonsson 

     
Valberedning Uno Zetterlund 

       Ulf Rickard Jansson  
Hans Bogren 

 

PATRON         Hon.C.D.Msuya 
 
- Juma Kichawele      -  Chairman 
-  Dhahiri Mziray        -  Secretary 
-  Principal - UVTC     -  Member 
-  Athumani Liana       -  Member 
-  Hon. Eliesikia Mchomvu - (Councillor) - Member 
-  Pili Moshi Bayyo   -  Usangi Division Officer 
UVTC & UEFA 
-  Mama Lubaina Rehani - Chairperson UKU 
-  Hon Kilavo Hassan Mndeme - (Councillor) Chair 
UVTC 
-  Nelson Kangero - External Affairs Coordinator 
-  Doctor in Charge - Usangi Hospital 
-  Sadiki Ramadhani -  Member 
-  Hon. Abdi Kadeghe (Councillor) 
-  Hon. Lucy Mshana (Councillor) 
 
 



Verksamhetsberättelse Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi  

Sid. 3 

Årsmötet genomfördes i år i Attendo´s lokaler den 18 mars där 30 - 35 personer var närvarande. In-
bjuden som föredragshållare var Lage Bergström som berättade om ”sin” vänförening, Ihushi, som 
ligger i Magu District i Mwanza regionen.   
Föreningens årliga ”Novembermöte” genomfördes den 16 november och även detta möte förlagt till 
Attendo´s lokaler.  Vid mötet hade ca  20 - 25  personer mött upp. På mötet informerades om höstens 
Usangiresa och hur projektet Kindergarten har utvecklats hittills samt föreningens barnverksamhet 
med hälsningar från Mma Neatness. 
 
 

Medlemmar 
I vårt register har vi i år 207 ”adresser” Det är i stort sett samma antal som förra året. I vår med-
lemsmatrikel har vi både medlemmar, faddrar och föreningar.  
Fadderverksamheten, genom Vänortsföreningen, är inte bara knutet till Eskilstunabor utan detta åta-
gande sträcker sig långt utöver kommunens gränser. Likaså finns det faddrar som är äldre personer 
som inte ser närheten till föreningen som det viktigaste, utan ser mer till att stötta och hjälpa de utsatta 
barnen i vår regi, detta i sig gör att vi inte kan redovisa alla som medlemmar i vänortsföreningen.  
Vår målsättning är att alla ska gå med som riktiga medlemmar på sikt.  
 
 

Kurser och konferenser 
Gerd Zeller och Sven Svensson var på en nätverksmässa anordnad av SVETAN (Svensk-Tanzaniska 
föreningen). Vi informerade om vår verksamhet och träffade många intressanta människor samt lyss-
nade på  intressanta föreläsningar om och kring verksamheter i Tanzania. 
 
 

Aktiviteter 
Torshälla marknad. Traditionsenligt var vi representerade på Torshälla marknad i september månad. 
Ännu ett år med ett fint höstväder med en förhållandevis bra försäljning, trots att vi i år hade bytt plats. 
 
Årets Usangikalender presenterades på vårt ”Novembermöte” där försäljningen startades. Årets 
Usangikalender trycktes i 40 exemplar och kostade 50:- kronor per styck där 27:- kr var ren vinst som 
oavkortat tillföll barnverksamheten. 
 
Nyhetsbrev. I år har två Nyhetsbrev distribuerats till våra medlemmar och övriga intressenter samt att 
Nyhetsbrevet finns på vår hemsida för nedladdning.  
 
Höstens resa till Usangi. Gruppens uppgift var att följa upp vänortsföreningens verksamheter i 
Usangi och i första hand Kindergartenprojektet. Förutom det så är uppföljningen av våra fadderbarn 
alltid högt prioriterat. Ett lite annorlunda projekt var uppbyggnad av en mer pedagogisk lekplats på 
skolgården vid den förskola som Torshälla församling har varit huvudsponsor för under många år. 
Initiativet kom från två av våra medlemmar som samlade ihop pengar och åkte ned och byggde upp 
lekplatsen under en kort tid. Se nedan rapporten från ”Lekplatsbygget” 
Det var totalt sex personer som åkte. Vi hade i år fått ett ekonomiskt stöd från kommunen som i prin-
cip täckte 1/3 av flygbiljetten och var mycket välkommet. Alla andra kostnader stod resenärerna själva 
för. Lite av resultatet av uppföljningen redovisas under respektive arbetsgrupp. Utförlig rapport redo-
visades i samband med Novembermötet.  
 
Rapport från Lekparksbygget. 
Bakgrunden var att Sabah Mourad och Ruba Said hade planerat att åka ner till Tanzania för att bland 
annat semestra och samtidigt även besöka ett sjukhus för döva barn i Dar El Salaam. Resan blev helt 
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ändrad när Sabahs kollega Susanne Edetun berättade om Vänortsföreningen Eskilstuna- Usangi och 
deras olika projekt på plats i Usangi. Kontakt togs med Edit Jordman (fadderbarnsverksamheten) och 
Sabah och Ruba presenterade sig själva och tänkta projekt som kunde vara möjliga att genomföra. 
Deras tänkta semester resa blev på så sätt en volontärresa till Usangi. 
Barnen är viktiga och behovet av en fungerande pedagogisk lekplats var möjlig att genomföra så de 
valde att ta sig an projektet Kindergarden och där bygga en lekplats för 70 förskolebarn. För dem var 
det en självklarhet att ett barn inte får växa upp utan lek under sin barndom. Alla barn har rätt att få 
vara barn är något som står dem varmt om hjärtat. Med hjälp av några nyckelpersoner i Usangi såg de 
till att handla in material, skissa på utförande, anställa fyra personer för projektet och hålla en hårt 
styrd tidsplan samt en snäv budget att på två veckor skulle lekplatsen vara klar enligt dem.  
Många ansåg att det var omöjligt att få lekplatsen klar under så kort tid. Men Sabah och Ruba såg bara 
möjligheterna och inga hinder, om man bara vill och har rätt personer på bygget som utför jobbet är 
inget omöjligt. Sabah var en väldig tuff projektledare som styrde och ställde och efter två veckor så 
stod lekplatsen på plats, mycket tack vare att Peter Patrik var deras lokala ”representant”. 
 
  

Arbetsgruppernas arbetssätt 
Även i år har arbetsgrupperna varit få men aktiva. Tanken att kunna aktivera människor utanför den 
direkta styrelsen och på så sätt finna nya engagerade människor som även kan vara intresserade att ta 
på sig flera arbetsuppgifter till exempel styrelsearbete kvarstår. Vi eftersträvar därför att det i våra 
arbetsgrupper skall kunna ingå personer utanför styrelsen. Det finns mycket kunskap och kompetens 
att tillföra genom ett sådant arbetssätt.  
Som princip är arbetsgrupperna direkt underställda styrelsen och deras huvuduppgift är att sköta verk-
samheten inom sitt arbetsområde samt att arbeta fram förslag och utveckla detta.  
 
 
Faddergruppen.  
Inför höstens resa var målsättningen att försöka träffa alla ”våra 168 barn”  
Våra kontaktpersoner inom detta område är främst Mma Neatness, vår ”klippa” och största samarbets-
partner. Mma Neatness och hennes team ansvarar för 155 barn 
Mr. Allen har liknande uppdrag och har hand om uppföljningen av 13 barn. 
Målsättningen var att försöka träffa alla och intervjua samt fotografera samtliga barn. De som vi lyck-
ades att träffa fotograferades och om allt stämmer har respektive fadder fått en hälsning från ”sitt” 
barn och information om hur ”det går”.  
Några av barnen kunde vi inte träffa då de studerar på andra orter samt några var på ferie.  
Det allmänna intrycket är att de flesta barnen går vidare från ”grundskolan” till ”gymnasiet” flera nu 
än tidigare, samt att fler fortsätter även på en högre utbildning när så är möjligt. 
 
Problemet här på hemmaplan är att det finns ett antal faddrar som av olika anledningar ”hoppar av” 
eller helt enkelt glömmer att betala. Vi försöker då kontakta dessa faddrar och efter påstötning så bru-
kar alltid problemet lösas. Det har även hänt att faddern har betalat men att vi eller banken har missat 
på något sätt.  
I år har en organisation fått en annan inriktning och efter många år av stort engagemang inte kunnat 
fullfölja sina åtaganden vilket har inneburet att vi har missat nära 10.000:- då vi inte uppfattat att orga-
nisationen hade lagt av. Vänortsföreningen fortsatte att skicka pengar för att inte barnen skulle bli 
lidande. Försent fick vi kontakt med den ansvarige om att de inte hade möjlighet att ersätta oss för 
ovanstående utlägg. 
Problemet kan bli stort då det aktuella barnet som plötsligt mist sin fadder inte längre kan gå färdigt 
skolan etc. Detta kan ses som en katastrof för det enskilda barnet så vi försöker att så snabbt som möj-
ligt hitta en ny fadder där det är möjligt. Det kan ta lite tid och då kommer de pengar som samlats in 
via olika arrangemang väl till pass. 
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Fair Trade. 
En arbetsgrupp som ännu inte har funnit sina former. I samband med höstens resa passade ”resenärer-
na” att ta med sig kardemumma till försäljning som Peter Patrik med hjälp av lokala småbönder hade 
tagit fram.  
 
 
Kindergartenprojektet. 
Föreningen har inga ekonomiska möjligheter att delta i det praktiska projektledningsarbetet på plats i 
Usangi. Projektet består i ekonomisk stöttning av olika projektdelar. Utbetalning sker efter ansökan 
om stöd för specificerade delar av projektet  
Under höstens resa var uppdraget att åter ”stämma av projektet så här långt” och den lokala arbets-
gruppen lovade att skicka in en förteckning på materialåtgång etc för att vi skulle kunna fullfölja vårt 
åtagande.  
Allt såg bra ut och vi har hittills betalat ut tot. 70.000:- SEK av de tidigare insamlade medlen. 
 
 
Marknadsföringsgruppen. 
Från i år har arrangemangsgruppen slagits samman med Marknadsföringsgruppen Arbetsgruppen har 
som sitt arbetsområde att ansvara för Hemsidan, www.usangi.com Nyhetsbrevet, övrig information 
samt utskick till medlemmar och fadderföräldrar samt har ansvar för olika arrangemang som styrelsen 
beslutar ska genomföras. 
Hemsidan skall ”moderniseras” och vi har för avsikt att den skall vara klar den första halvan av 2015.  
  
Kassörens sammanfattning 
Vid årets slut uppgick våra tillgångar till 101 000 kr. Därtill fanns 40 000 kr på kontot med pengar 
vikta för förskole-bygget.(Kindergartenprojektet)  
I början av varje kvartal, d.v.s. några dagar in i januari, april, juli och oktober skickas ca 80 000 kr 
iväg till våra fadderbarn. Det är ett stort problem att ett antal faddrar varje gång släpar efter med sina 
betalningar. En del upphör helt enkelt att betala utan att meddela detta i förväg. Om du kan tänka dig 
att gå in tillfälligt för att täcka en del av det underskott som uppstår vore vi mycket tacksamma. Före-
ningens ekonomi undergrävs av att vi inte vill svika de barn vi börjat stödja. 
Plusgirot ändrar sina regler. Fastän det här är en verksamhetsberättelse uppmanar jag livligt till kvar-
talsvisa inbetalningar i framtiden. Vi har över 1000 transaktioner/år. Varje transaktion utöver de 
första 500 kostar 1:70 kr. Ca 1000 kr kommer att gå till plusgirot under 2015 om ingen förändring 
sker. 
Vi har undersökt reglerna för skattereduktion för våra givare. För föreningen innebär det en fast av-
gift som inte på något sätt motsvarar de belopp vi förmedlar. Tills vidare kan vi alltså inte erbjuda 
detta. (Som jämförelse kan nämnas att månatliga inbetalningar till Rädda Barnen inte berättigar till 
skatteavdrag medan tillfälliga bidrag gör det.) 
Många ideella verksamheter är bekymrade över de nya reglerna för moms. Vi är inte berörda. 
Har du valt stående överföring månadsvis vore det bra om du ändrade till kvartalsvis. Du ska också 
tänka på att om du flyttar eller av annan anledning ändrar namn och/eller adress så framgår inte det av 
den information vi får från plusgirot. 
Slutligen konstaterar jag än en gång (efter snart två år i rollen som kassör) hur oändligt stimulerande 
det är med det engagemang ni medlemmar visar.  
Tack för att jag får vara er kassör! 
Kassör Gerd Zeller 
 
 
 

http://www.usangi.com/
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Slutord. 
År 2014 har passerat och vi träder in i år 2015 med nya krafter. För föreningen har det varit ett spän-
nande år, då vi kan skymta att Kindergartenprojektet snart” kan bockas av” 
Vi ser även möjligheterna till att utveckla Fair Trade tillsammans med Eskilstuna kommen, men det 
kan vara svårt från vår sida att finna vägar att gå vidare, men möjligheter finns. 
Vi har som vanligt under det gånga året haft en rad kontakter med våra vänner i Usangi och i år har 
flera haft möjlighet att besöka vår vänort.  
Fadderbarnsverksamheten, vårt största åtagande, rullar på trots vissa problem med att det finns faddrar 
som ”hoppar av” utan att meddela oss vilket ställer till stora problem för både oss och det/ de aktuella 
barn som blir utan sponsor.  
Vid årsskiftet var det 168 barn som genom sina sponsorer får möjlighet att gå i skolan har en chans 
skaffa sig en utbildning och därmed ett gott liv, så ett stort tack till alla faddrar som möjliggör en god 
framtid för barnen i Usangi.  
Ett problem var att inte valberedningen fick fram någon ny ordförande då vår tidigare ordförande Lena 
Talman inte hade möjligheter att fortsätta ytterligare en mandatperiod. 
Årsmötet beslutade att Sven Svensson skulle vikariera då valberedningen trodde att en tillfrågad skulle 
kunna ge ett positivt svar. 
Det blev inte så utan vi har detta år varit utan ordförande, men med delat ansvar har det ändå fungerat 
tillfredställande.  
Vi som arbetar i styrelsen vill TACKA alla som på ett eller annat sätt stöttat vårt arbete under det 
gångna året. Vår samlade verksamhet bygger på ert stöd och utan den skulle vi inte kunna genomföra 
vänortsföreningens åtagande på den nivå som vi i dag har möjlighet till. 
    TF ordförande Sven Svensson 
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